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רפת אםשם הפרמספר הפר
שם אב 

הפר

מספר 

הזרעות

199,308סקרטשריד           סקורר3274

198,997אורןנען            גיוס829

181,527סטריםגבע            גבי2132

160,375חסוןמולדת          פרחח783

150,547אקסטראבאר טוביה - נוי     אבשה3651

145,711סנדנסרדגניה ב'       סינבד3212

128,094שופטאשדות יעקב אחודשואג2124

128,040מסקולדורות          מקרו7559

121,346ג'סטיסרמת יוחנן      ג'ייג'יי7424

119,631איכרעמיר           עמיר787

115,990פוניחפץ חיים       שנף3258

114,112בטשלרכפר בלום       פלור2357

112,498אבשהיד מרדכי       אס7053

111,922טאבמעברות         טבע3241

111,182גיוסקרית ענבים     פצפון3089

110,645סטוארטחפץ חיים       תמים3123

110,274סקורריזרעאל         סופון3811

110,058סבלסעד            פירט3080

110,046שופטכנרת קבוצה     שץ2122

109,624אוסונטאשדות יעקב מאוחדאיסר7733

108,771גוליתכפר יחזקאל     גופי3304

103,848גיוסגנוסר          גנוסר2176

 

 

בהיסטוריה של חברות הזרעה ישנם פרים המשפיעים והזכורים יותר מהאחרים. אנו זוכרים 

 אותם כי הם:

 גבוהים באינדקס הטיפוח 

  בכיוון הרצוי –מרבית התכונות שלהם 

 מספר ההזרעות שלהם, רב מאוד 

 מתאימים מאוד להזרעת עגלות וגם לפרות 

  בלוח הפרים. בגיל "הגל השני" במבחן, הם חוזרים הופיעו  –בגיל המבחן הראשון

 ועדיין נמצאים ברמות חמ"מ של לוח הפרים

 

 .הנוכחיתועליו מיוחדת הסקירה , מתאימות לו הללווכל הנקודות הוא אחד מהם '   '    

 

של פנתיאון המצויים ברשימת הוהזרעות  100,000-מעבר להפרים שהשימוש בהם היה 

 :שכאלו 22 שיאון הם

 

 רעות בחייהם הז 100,000זריעו מעל : רשימת הפרים שה1טבלה 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



% חלבון% שומןק"ג חלבתחלובה

10,5913.663.07תחלובה 1

15,3313.723.23תחלובה 2

14,7593.553.10תחלובה 3

13,5493.343.13תחלובה 4

54,2303.573.13סה"כ/ממוצע

פוריותחלבוןחלבוןשומןשומןחלבפרים

הישרדותבנותלרת"סאחוזק"גאחוזק"גק"גחמ"ממספרשנת לידה

200547-82-83-3.400.00-1.600.010.030.29-24

פוריותחלבוןחלבוןשומןשומןחלבשם 

הישרדותבנותלרת"סאחוזק"גאחוזק"גק"גחמ"מהפרשנת לידה

2005  '   ' 66921911.800.0316.400.08-0.063.90149

 

 

 

 

 

הפרה יצאה בתחלובה , 6106 –לפרה נעמי  5.10.2005בתאריך  מת יוחנןרבנולד   '   '  

 אולם נתוניה המרשימים היו סימן ראשון לבאות:רביעית 

 

  6106 –: נתוני ייצור של נעמי 2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

חותם  בכך נוונת ,הזריעו בישראל  '    בניו של מ. עשרה  '    הוא  '   '  אביו של ג

,        '   '  , , '   '  ,  '     ,   '    , '    , : תרפת הישראליל ,גנטי משמעותי ביותר

 ,       ,  '   .  צ  

הופעות פר שיא למספר  –פעמים בלוחות הפרים  18והופיע  ,היה הבולט מכולם '   '   

, בשל (2018ולוח אוגוסט  2017מהפעמים שלא הופיע )לוח אוגוסט  קחל בלוחות הפרים.

 החלטה מקצועית הקשורה לפוריות זרמתו הנמוכה.

 

הזרעות  820וסיים את מכסת  ,2006החל את הזרעותין, כפר צעיר, בדצמבר  '   '   

, , ומאזהראשון התפרסם מבחנו 2010)הזרעות חורף(. ביוני  2007במרץ  ,המבחן שלו

 צמרת של לוחות הפרים. הופיע בפרי ה שנים, 8במשך 

 :(23.8.2018 -ל מעודכן לפר ) בספר העדר נרשמו שני מספרים מרשימים

 

 121,346 –מספר הזרעות בלבד  .1

 פסילות( 13%)כלומר,  139,571 –מספר הזרעות + פסילות  .2

 

 .3שממוצע תכונותיהם בטבלה  פרים שנבחנו 47היו  (2005)בשנת לידתו של ג'ייג'יי 

 

 2005ע שנתון : ממוצ3טבלה 

 , בולטים במיוחד:    '   'מכאן שנתוניו של 



 .בעת האחרונה, היו בעגלות ההמלטה הקלה ובכך עיקר הזרעותיו,תכונתו הבולטת הייתה 

 תכונות השיפוט הגופני, נתנו לו יתרון נוסף:

 

 : תכונות שיפוט גופני לבנותיו של ג'ייג'יי1איור 

 

 

 שתי מגרעות היו לפר:

מחלה גנטית  :CVM-נשאות לגן ה .1

הפוגעת בוולדות )מתים בשל פגיעה 

נבחנה בכל בעמוד השידרה והגפיים(. 

בניו. רק אלו שהגן לא עבר אליהם 

 נלקחו לשיאון

פוריות הזרמה: פוריות נמוכה ובכך  .2

הומלץ להזרעות בתקופות החורף 

 בלבד. 1-2ובהגבלות להזרעות 

 

 

 

 

 

 

 

ו לקפוץ ולתת את זרמתו. חיבה מיוחדת נרקמה לאורך השנים, הפר הצטיין ביכולת

הוא בין הפר לפריינים. לאחרונה, זקנתו של הפר ניכרה בגופו וביכולת קפיצותיו. 

 יותר לקפוץ.  היהל ונחלש עד אשר לא יכ

 במקרים אלו, ההחלטה המקצועית היא להוציאו מאוכלוסיית הפרייה. 

תא לו צוות הפרייה ביקש להשאירו ולמצוא  . '   '  ההחלטה לגבי ה תילא כך הי

 וכך היה. לבלות את שארית חייו. בה יוכל  ,מיוחד

דת ההקפצה. בסוף שבוע שעבר, כבר לא הגיע לעמ  '   '  , בחודשיים האחרונים

 . ותל ולשתוכלעמוד ולהגיע לאאזלו כוחותיו 

   ח             .

   '   '  .עדיין קיים בנק זרמה 

 

   ת  ח  כך ל     ,כ    לצ  ת        

   ך              ,  '   '       חל      ך   ז    ,כ    ל      

 .  ח    ת

        '   '            ח ת            ,כ    ל  ת      ל ת 

     כ    ת   כ        .

 

 ישראליהבמבחן  מתמידההגבוהה גנטיקה  –על דאגה, יהיו עוד פרים שכאלו בשיאון 

 

 שבת שלום ושבוע טוב,

  יואל

 


